
 

 

EL CoNCA: NECESSITAT O CONSEQÜÈNCIA? 

 

Taula rodona organitzada per 

 l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya 

amb la col·laboració de la  

Fundació Romea 

 

Data: 3 de desembre del 2012 a les 19h 

Lloc: Auditori CERC (C/ Montalegre 7) 

 

 

A DEBAT: L’ACTUAL MODEL DEL CoNCA  

Garanteix l’existència del CoNCA l’estabilitat del sistema cultural al marge de canvis de govern? 
Té sentit en el context cultural del nostre país? És el ConCA posterior a la Llei Òmnibus la 
conseqüència d’un model fallit? Quines són les millores introduïdes en l’actual model? 

Aquestes són algunes de les preguntes que s’abordaran en un debat en el que hi prendran part 

un dels gestors del model del CoNCA sorgit de l’anterior govern Tripartit, així com del qui en 

l’actualitat és el seu responsable. La visió que aportarà Diane Dodd, coordinadora d’IFACCA 

(Federació Internacional dels Consells de les Arts i les Agències Culturals), permetrà observar 

models internacionals aplicables a la realitat del nostre país.  

El debat sobre el CoNCA continua viu i encara resten obertes moltes incògnites de la seva 

validesa desprès de la constitució del nou plenari. 

 

 
CONFIGURACIÓ DE LA TAULA RODONA 

 Sra. Diane Dodd (Coordinadora europea de la FICACC – Federació Internacional dels 
Consells de les Arts i les Agències Culturals) 

 Sr. Carles Duarte (President del CoNCA) 

 Sr. Lluís Noguera (Ex-Secretari General del Departament de Cultura i  

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya)  



 

El President de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, el Sr. Joan Maria 

Gual, presentarà l’acte i el clourà el vicepresident pel desenvolupament empresarial del Grup 

Focus, el Sr. Xavier Marcé, en representació de la Fundació Romea. 

 

OBJECTIUS DE LA TAULA RODONA 

Arran de la darrera Assemblea General Ordinària del juny del 2012 de l’Associació d’Actors i 
Directors Professionals de Catalunya, on es va plantejar la necessitat de donar resposta a quina 
era la funció de l’actual CoNCA, després de la seva retallada d’atribucions i del nomenament 
del nou equip reduït a sis membres, l’AADPC va determinar oferir un debat amb els 
representants d’aquest organisme, per tal d’esbrinar quin és el seu nou funcionament. 

Amb aquesta taula, se’ns brinda l’oportunitat que el President del CoNCA respongui  tots 

aquells dubtes que els assistents plantegin per tal d’obtenir, en la mesura del possible, 

respostes als problemes del sector cultural.  

El format vol esdevenir obert i participatiu per tal que els diferents col·lectius que conformen 

el sector cultural cerquin resposta als seus dubtes i es creï un espai de diàleg entre els 

assistents a l’acte i els ponents de la taula. 

 

ORÍGENS I DESENVOLUPAMENT DEL CoNCA 

El 13 de març de 2009 es va constituir el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), 
en aplicació de la Llei 6/2008, de 13 de maig. La creació d'aquest nou organisme és la resposta 
a una reclamació del sector cultural davant del Govern de la Generalitat de Catalunya al llarg 
de diverses legislatures per tal de renovar les polítiques culturals, millorar, ampliar i estabilitzar 
el suport a la creació, amb el convenciment que les polítiques de foment i d'expansió de la 
cultura s'han de mantenir al marge dels canvis de govern. 

Una de les primeres mesures que va adoptar el CoNCA després de la seva constitució formal va 

ser inscriure's a la International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA), un 

organisme internacional que agrupa els departaments o ministeris governamentals de cultura i 

els consells de les arts.  

A finals del 2011 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’Agilitat i Reestructuració 

Administrativa (més coneguda com Llei Òmnibus) desposseint el CoNCA de la competència 

sobre l’assignació dels fons públics, deixant-lo com un òrgan de consulta i assessorament sense 

capacitat executiva. Com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta llei el seu plenari, encapçalat 

pel Sr. Francesc Guardans, va dimitir en bloc (a excepció d’un dels seus membres) en 

considerar aquest canvi “una involució política i cultural”. 

El mes de juny de 2012 es va nomenar el nou plenari presidit pel Sr. Carles Duarte.  

 

 



LES TAULES RODONES DE L’AADPC  

El 2012 i el 2013 l’AADPC, amb la col·laboració de la Fundació Romea, durà a terme una sèrie 
de taules rodones on es debatran temes d’interès del món de la Cultura i concretament de les 
Arts Escèniques i Audiovisuals.  Aquesta activitat té un doble objectiu: 
 

1- Que l'AADPC ajudi i promogui el debat dins i fora el sector i que convoqui en una acció comú 

a les diferents parts  implicades. A més, de treballar amb les conclusions extretes de cada taula 

per tal que reverteixin en el col·lectiu per tal de millorar la seva situació actual. 

 

2-Crear sinergies amb d’altres entitats del món de l’espectacle per tal de generar riquesa 

cultural en aquests moment de manca de recursos.  

 

 

ELS PARTICIPANTS 

 
Diane Dodd  Coordinadora europea de la FICACC – Federació Internacional dels Consells de les 
Arts i les Agències Culturals 
 

Des de l'any 2007 treballa per a la FICAAC (Federació Internacional de Consells d'Art i Agències 

Culturals) coordinant els assumptes europeus i col·labora amb el butlletí de notícies 

internacionals, ACORNS. Alhora, és la directora de Projectes i Programes en ARTidea, una 

associació per al desenvolupament creatiu territorial. Ha estat treballant, també en el camp de 

la cultura de la cooperació internacional i de les estratègies locals per al desenvolupament 

cultural des de fa gairebé 20 anys. Fundadora de ConnectCP - una base de dades internacional 

d'experts en política cultural, planificació i investigació que ara porta més de 1.000 experts en 

128 països. 

 

 

Carles Duarte i Montserrat President del CoNCA 

 

Poeta i lingüista. Va ser col·laborador de Joan Coromines al Diccionari etimològic i 

complementari de la llengua catalana. La seva obra poètica, recopilada al volum S'acosta el 

mar,  ha estat traduïda a diverses llengües i ha merescut els premis Rosa Leveroni, Vila de 

Martorell i Crítica “Serra d’Or”. Ha rebut la Creu de Sant Jordi i és cavaller de les Arts i les 

Lletres de la República Francesa. També ha estat distingit per l'APPEC i l'ACPC. Actualment és 

director de la Fundació Lluís Carulla i membre del Consell de Cultura de Barcelona i de la Junta 

de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Va ser secretari general de la Presidència de la 

Generalitat durant el darrer mandat de Jordi Pujol com a president de la Generalitat. 

 

 

Lluís Noguera Ex-Secretari General del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya  

 



Lluís Noguera i Jordana, (llicenciat en filosofia per la UAB, màster en gestió cultural per la UB i 

en gestió pública per ESADE. Va treballar al Cercle Cultural de la Fundació “la Caixa” a 

Granollers i a la mateixa entitat com a Coordinador d’Activitats. Ha estat Director de Cultura i 

Joventut de l’Ajuntament de Granollers, gerent de Granollers Escena SL i coordinador general 

de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a Granollers. Va ser Cap de l’Àrea de Cooperació Artística 

del Departament de Cultura (2004) i entre 2006 i 2010 va ser Secretari General de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Actualment treballa a l’Obra Social de 

“la Caixa” com a SotsDirector de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient. 

 

 

Xavier Marcé Vicepresident pel Desenvolupament Empresarial del Grup Focus 

 

Economista. Al llarg de la seva trajectòria ha estat Director de Cultura de l’Ajuntament de 

l’Hospitalet, Coordinador del mapa cultural de Sabadell, Director de Recursos i d’Acció Cultural 

de l’ICUB i Director de l’Institut Català de les Industries Culturals. Actualment es Vicepresident 

de l’empresa Focus. 

Es professor de la Universitat Ramon Llull, escriu regularment als diaris El Mundo, Ara, Revista 

del espectaculo i col·labora setmanalment amb  Radio4. Ha escrit el llibre “El exhibicionismo 

del mecenas”. 

 

 

Joan Maria Gual Director d’Escena i President de l’Associació d’Actors i Directors Professionals 

de Catalunya 

 

Llicenciat en dret i doctor en Historia de l’Art per la Universitat de Barcelona. Ha sigut Director 

Artístic i Gerent del Teatre Regina de Barcelona. Director del Grec ’84 i ’85. Director de l’Espai 

Escènic Municipal “Mercat de les Flors” de l’Ajuntament de Barcelona. President de la “Red 

Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública, Asociación Cultural”. 

Professor de Producció i  Gestió de les Arts Escèniques en diversos centres d’ensenyament 

Universitari i diverses institucions. Gerent de la Ciutat del Teatre. Director del Festival Castell 

de Peralada. Membre del Consell d’Administració del Teatre Nacional de Catalunya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA I LOCALITZACIÓ  
 
Data: Dilluns 3 de desembre a les 19:00h 
Lloc: Auditori del CERC (Pati Manning, C/ Montalegre 7) 

 

 

 

 

 

CONTACTE 

Clara Marquina 

Comunicació de l’AADPC 

comunicacio@aadpc.cat 

M. 647406050 

 

 

   

 

 

 

Organitza:       Col·labora:
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